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What’s New

Ten dokument zawiera ogólny przegląd nowych funkcji w produkcie Alphacam 2017 R2
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Wprowadzenie
Wprowadzenie

To wydanie Alphacam kontynuuje temat poprawy działania i automatyzacji kluczowych operacji CAD / CAM w celu
poprawy bieżącej pracy, ogólnej wydajności i efektywności produkcji.

Aby poprawić wrażenia użytkowników, kluczowym zagadnieniem było uaktualnienie wielu okien dialogowych dla profili,
obróbki 3D, toczenia i obróbki kamienia, aby zapewnić bardziej intuicyjne i spójne podejście do modułów.
Wprowadziliśmy również Vero Customer Experience Improvement Program, aby pomóc firmie Vero poprawić aplikacje
poprzez dobrowolne zbieranie danych na temat wykorzystania oprogramowania.
Manager Automatyzacji obejmuje udoskonalenia ułatwiające przepływ pracy, takie jak: wiercenie wielowrzecionowe,
nowe funkcje styli i dalsze wsparcie dla dodatkowych formatów plików CAD. Wprowadzenie Managera Automatyzacji
Plus umożliwia wykorzystanie zaawansowanych funkcjach automatyzujących przetwarzanie: Rysunków z Więzami i
Szkiców Parametrycznych oraz powiązanie kierunku usłojenia części oraz arkusza. Manager Automatyzacji Plus zawiera
również moduł do produkcji frontów szafek (CDM). Z przyjemnością informujemy, że program Manager Automatyzacji
będzie dostępny w wersji Alphacam Essential i zastępuje poprzedni moduł CAD to CAM.
Alphacam 2017 R2 jest pierwszą wersją zawierającą integrację z oprogramowaniem do symulacji pracy robotów,
umożliwiając bezpośrednie przejście do Programowania Offline RoboDK (OLP) w celu symulacji pracy robota z
uwzględnieniem jego kinematyki.
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Najważniejsze informacje o wydaniu
Najważniejsze informacje o wydaniu

Główne zalety nowego wydania:
 Interfejs użytkownika
 Nowe okna dialogowe do obrobi profili, obróbki 3D, toczenia i obróbki kamienia
Manager automatyzacji
o Nowe typy plików zostały dodane do listy obsługiwanych formatów plików CAD
o Style - użyj ścieżki względnej stylów w ustawieniach warstw i kolejności obróbki.
o Multi-drill sterowane z poziomu ustawień Kolejności Obróbki
o Obsługa kopiuj i wklej dla zadań i konfiguracji.
 Manager automatyzacji Plus
o Przetwarzanie rysunków zawierających Więzy oraz szkice parametryczne
o Ulepszona obsługa dla dopasowania kierunku usłojenia części i akrusza.
o Nowy parametr pliku CSV pobierający kierunek usłojenia z Solid Edge
o Wsparcie bazy danych SQL .
 Symulacja robota
o Oprogramowanie do symulacji robota RoboDK zostało zintegrowane z Alphacam, umożliwiając
generowanie ścieżek narzędziowych generowanych w Alphacam na RoboDK w celu symulacji
kinematyki robota i różnych zastosowań, takich jak frezowanie robotem.
 Obróbka
o Odwrócony kierunek cięcia.
 Obróbka kamienia
o Obsługa dla automatycznego wykrywania nieruchomych obszarów wybranych części.
o Opcja dodawania ścieżki operacji cięcia wodą.
o Cięcie pionowe i poziome tarczą – Tolerancja Cięcia
o Obróbka powierzchni/brył tarczą
 Nesting
o Zapis odpadu do nowej bazy danych arkusza
 Piła
o Ulepszone ustawienia kontroli kolizji
 Rozszerzone wejścia CAD
o Obsługa wszystkich typów importoanych plików
o Opcja Usuwanie linii wspólnej została teraz dodana do okna dialogowego umożliwiającego jego
automatyczne uruchomienie podczas importu CAD
 Program poprawy zadowolenia klienta Vero
o Dobrowolny program zbierający informacje o sprzęcie komputerowym i sposobie korzystania z naszego
oprogramowania. Zaprojektowany, aby pomóc firmie Vero poprawić jego usługi.
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Ważne informacje
Wspierane systemy operacyjne

Obsługiwane systemy operacyjne dla Alphacam 2017 R2 to:
Windows 7 - Professional, Enterprise, Ultimate
Windows 8 - Professional, Enterprise
Windows 10 - Professional, Enterprise
Uwaga: Alphacam 2017 R2 musi być zainstalowany w wersji 64-bitwyej.
Więcej informacji można znaleźć w podręczniku Instalacja lub na stronie http://www.alphacam.com
Data wygaśnięcia wsparcia technicznego

Aby uruchomić program Alphacam 2017 R2, data wygaśnięcia wsparcia technicznego licencji musiała nastąpić w kwietniu
2017 lub później.
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Obróbka
Odwrócony kierunek cięcia

W przypadku form zgrubnych / wykańczających i kamiennych,
dodaliśmy nową opcję "Odwróć kierunek cięcia".
Jeśli opcja jest zaznaczona, ścieżka narzędzia zostanie utworzona w
kierunku przeciwnym do kierunku narzędzia na geometrii.
Może to być przydatne podczas tworzenia wielokrotnych przejść
wokół kształtu, które muszą przejść w alternatywnych kierunkach,
takich jak polerowanie i szlifowanie profilowanych krawędzi.
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Manager Automatyzacji
Manager Automatyzacji – dodatkowa obsługa dla przetwarzanai plików

Do listy obsługiwanych formatów plików CAD zostały dodane nowe
typy plików. Manager automatyzacji obsługuje następujące typy
plików:
Formaty Solid:
 Step format ( *.stp, *.step).
 SpaceClaim Solids (*.scdoc).
 CatiaV5 (*.catpart, *.catproduct).
 Creo NX (*.prt).
 IGES as Solids (*.ige, *.iges).
Formaty geometrji 2D:
 Adobe Illustrator (*.ai).
 PDF (*.pdf).
 Postscript (*.ps, *.eps).
Manager Automatyzacji - Dodatkowe znaczniki plików stosowane podczas przetwarzania

Atrybut globalny "LicomUKljo_AutomationManagerFile flagged = 1"
jest teraz stosowany do dowolnego pliku przetwarzanego przez
program Manager Automatyzacji. Obejmuje on zagnieżdżone
rysunki, podzielone zagnieżdżone rysunki, częściowe pliki i nie
zagnieżdżone części.
Wiele postprocesorów jest skonfigurowanych w celu wyszukania
tej opcji, aby uniknąć wprowadzania danych użytkownika.
Manager automatyzacji - Style – Użyj stylów w zależności od Warstw i Kolejności Obróbki

Korzystanie z pełnej ścieżki LicomDat lub LicomDir spowodowało
problemy podczas przenoszenia przez użytkownika lokalizacji,
ponieważ Automation Manager wskazałby błędną lokalizację.
Używanie względnej ścieżki umożliwia użytkownikom przenoszenie
folderów bez powodowania jakichkolwiek problemów.
Ten sam problem można spotkać podczas pobierania pliku
wsparcia od klienta. Jeśli folder nie znajduje się w tej samej
lokalizacji na docelowym komputerze, przetwarzanie i zlecenie
obróbki nie powiedzie się.
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Manager Automatyzacji – Usprawnienia zapisu pliku Zip

Pliki uwzględnione w narzędziu Zip:
 Plik .txt kiedy postprocessor jest pisany w pliku .txt
 Folder czcionek.
 *sheet_database_v2.db*.

Manager Automatyzacji - Możliwość wyłączania generowania raportów i / lub generowania kodu NC

Nowe opcje generowania i / lub generowania kodu NC.
Pola specyficzne dla NC (lokalizacja wyjściowa NC, rozszerzenie
postu itd.) lub raportów (opcje raportu, lokalizacja wydruków
raportów, itp.) są wyświetlane tylko wtedy, gdy opcje są wybrane.

Manager Automatyzacji - Multi-drill z poziomu ustawień Kolejności Obróbki

Użytkownicy mogą teraz dodać funkcję Multi-drill do listy zleceń
obróbki. Nowy przycisk Dodaj wiele do listy jest dostępny na karcie
Zlecenie obróbki.
Przycisk Multi-drill dodaje funkcję do listy poleceń obróbki.
Przyciski strzałek góra/dół działają w ten sam sposób jak w funkcji
przenoszenia stylów
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Manager Automatyzacji - Obsługa opcji kopiuj i wklej dla Projektów i Konfiguracji

Kopiowanie i wklejanie dla zadań i konfiguracji zostało wdrożone w
programie Manager Automatyzacji, umożliwiając tworzenie
nowych konfiguracji na podstawie istniejących, które można
następnie zmodyfikować, w zależności od potrzeb.

Manager Automatyzacji – Domyślne pliki importu

Rozszerzenie TXT zostało dodane do plików domyślnych, gdy
wybieramy Import pliku do zadania.
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Manager Automatyzacji Plus
Manager Automatyzacji Plus- Przetwarzanie rysunków zawierających Więzy oraz szkice parametryczne

Manager Automatyzacji Plus obsługuje teraz przetwarzanie
szkiców parametrycznych i rysunków zawierających więzy
Alphacam.
Dodając rysunki Alphacam lub szkice parametryczne do zadania,
zmienne parametryczne zostaną automatycznie zaimportowane
z pliku. Zmienne parametryczne zostaną wyświetlone w pliku
JobFile w nowej grupie zmiennych parametrycznych.

Manager Automatyzacji Plus – Ulepszone dopasowanie kierunku usłojenia części oraz arkusza

Arkusz ma teraz możliwość przypisania kierunek usłojenia.
 Manager automatyzacji Plus powinien teraz uwzględniać kierunek usłojenia materiału.
 Jeśli obrót części jest ustawiony na oś X lub Y, a kierunek usłojenia materiału jest ustawiony na X lub Y, ale kierunki
nie są takie same, Manager automatyzacji Plus wyrówna część z usłojeń materiału, obracając go o 90 stopni.
Na przykład, jeśli obrót częściowy to X, a kierunek usłojenia materiału Y, część zostanie obrócona o 90 stopni.
Uwaga: Jeśli kierunek usłojenia materiału jest ustawiony na Brak, zostanie zastosowana poprzednia metoda obracania
części. Część zostanie obrócona o 90 stopni, jeśli obrót części zostanie ustawiony na X.

Manager Automatyzacji Plus – Nowy parametr pliku CSV pobierający kierunek usłojenia z Solid Edge

Manager Automatyzacji Plus dodał obsługę wektora wyrównania
określającego kierunek usłojenia części, która ma zostać
przekazana jako własność częściowa i import CSV.
Dodatek dla Solid Edge, który przypisuje informacje o produkcie do
kompletnego montażu i eksportuje plik CSV oraz wymagane pliki
części stałych dla programu Automation Manager Plus.
Wektor wyrównania jest stosowany w celu zapewnienia, że część
jest prawidłowo orientowana, aby dopasować kierunek usłojenia
części do kierunku zagnieżdżonego arkusza.
Manager Automatyzacji Plus – Produkcja drzwi szafek (CDM)

W module Alphacam 2017 R2 moduł menadżera automatyzacji Plus z modułem 32-bitowego modułu drzwi szafkowych
(CDM) został włączony do domyślnej bazy danych VistaDB, co zapewnia naturalną i płynną migrację klientów, którzy
wcześniej używali domyślnej bazy danych Microsoft Access.

Manager Automatyzacji Plus - Obsługa serwera SQL

W Alphacam 2017 R2 dostępna jest dodatkowa opcja korzystania z bazy danych SQL Server (wersja Microsoft SQL),
przeznaczona dla użytkowników z znaczną liczbą części do przetworzenia.
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Import CAD
Import CAD - Obsługa wszystkich typów importowanych plików

Rozszerzone wejścia CAD zostały poprawione, aby obsługiwać
wszystkie importowane typy plików
Okno zostanie wyświetlone tylko wtedy, gdy plik CAD zaimportuje
coś, co może być przetworzone, w co najmniej 1 geometrii, tekście
lub splajnie. W przeciwnym razie okno dialogowe nie zostanie
wyświetlone.
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Import CAD – Usuwanie wspólnych linii

Opcja Usuwanie linii wspólnej została teraz dodana do okna
dialogowego umożliwiającego jego automatyczne uruchomienie
podczas importu CAD.
Jest to przydatne narzędzie do uporządkowania geometrii
importowanej z formatów CAD, takich jak DXF i DWG, w których
projektant mógł utworzyć kilka nakładek, które są używane w
projekcie, ale nie są potrzebne do wytwarzania za pośrednictwem
CNC.
Jest to przydatne podczas przetwarzania danych CAD za
pośrednictwem Managera automatyzacji.
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Interfejs
Obsługa monitorów 4K

Poprawiono obsługę monitorów 4K. W poprzedniej wersji ikony
były zbyt małe, zwłaszcza na stronach Menedżera projektów.
Opcje skalowania zostały dodane dla wyższych ustawień DPI, które
są dostępne w sekcji Wygląd w konfiguracji paska narzędzi.

Obróbka Splajn / Polilinia - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu został wprowadzony nowy styl okna dialogowego
dla programu Cięcie Splajn / Polilinia, – (obrazy, paski narzędzi i
łącza pomocy).
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Obróbka 3D – Konturowanie w Z – Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu został wprowadzony nowy styl okna
dialogowego w stylu dla obróbki poziomej 3D – poziome
kontury Z – (obrazy, paski narzędzi i łącza pomocy).
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Obróbka 3D - Wierszowanie - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu został wprowadzony nowy styl okna dialogowego
dla obróbki 3D – wierszowanie – (obrazy, etykietki narzędzi i linki
pomocy).

Obróbka 3D- Spiralnie - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu został wprowadzony nowy styl okna dialogowego
dla obróbki 3D - Spiralnie – (obrazy, paski narzędzi i łącza pomocy).

Obróbka 3D – Spiralnie w osi Z (ulepszone podcięcia) - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu został wprowadzony nowy styl okna dialogowego
dla obróbki 3D – spiralnie w osi Z – (obrazy, paski narzędzi i łącza
pomocy).

Vero Software Limited

www.alphacam.com

17 of 38

: 2017 R2 What’s New

2017 R2

Obróbka 3D – Obróbka w osi Z (zwiększone podcięcia) - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu został wprowadzony nowy styl okna dialogowego
dla obróbki 3D – obróbka w osi Z (Ulepszone podcięcia) – (obrazy,
paski narzędzi i łącza pomocy).

Obróbka 3D – Promieniowo - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu został wprowadzony nowy styl okna
dialogowego dla obróbki 3D – promieniowo – (obrazy, paski
narzędzi i łącza pomocy).

Obróbka 3D – Rzutowanie konturami - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu został wprowadzony nowe styl okna dialogowego
dla obróbki 3D – Rzutowanie Konturami – (obrazy, paski narzędzi i
łącza pomocy).
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Obróbka 3D – Obróbka resztek - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu został wprowadzony nowy styl okna dialogowego
dla obróbki 3D – obróbka resztek – (obrazy, paski narzędzi i łącza
pomocy).

Obróbka 3D – Równoległe płaskie obszary - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu zostały wprowadzone nowe okna dialogowe
dotyczące obróbki 3D – Równoległe płaskie obszary – (obrazy,
paski narzędzi i łącza pomocy).

Obróbka 3D – Równoległe strome obszary - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu zostały wprowadzone nowe okna dialogowe dla
obróbce 3D – Równoległe strome obszary – (obrazy, paski
narzędzi i łącza pomocy).
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Obróbka 3D – Płaski obszar - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu zostały wprowadzone nowe okna dialogowe
dotyczące obróbki 3D - 3/4/5 osiowych – płaski obszar – (obrazy,
paski narzędzi i łącza pomocy).

Obróbka 3D – Obróbka Bokiem Freza - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu zostały wprowadzone nowe okna dialogowe dla
obróbki 3D - Obróbka Bokiem Freza – (obrazy, paski narzędzi i
łącza pomocy).

Obróbka 3D – Prowadzące krzywe - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu został wprowadzony nowy styl okna dialogowego
dla obróbki 3D – Prowadzące krzywe – (obrazy, paski narzędzi i
łącza pomocy).
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Cykle tokarskie - Planowanie - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu został wprowadzony nowy styl okna dialogowego
dla cykli toczenia – (obrazy, paski narzędzi i łącza pomocy).

Cykle tokarskie – Zgrubne Średnicy - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu został wprowadzony nowy styl okna dialogowego
dla obróbek tokarskich – Zgrubne Średnicy – (obrazy, paski narzędzi
i łącza pomocy).

Cykle tokarskie – Zgrubne konturów - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu został wprowadzony nowy styl okna dialogowego
dla cykli tokarskich – Zgrubne konturów – (obrazy, paski narzędzi i
łącza pomocy).

Cykle tokarskie – Zgrubne Czoła - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu został wprowadzony nowy styl okna dialogowego
dotyczący cykli tokarskich - Zgrubne Czoła – (obrazy, paski
narzędzi i łącza pomocy).
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Cykle tokarskie – Równoczesna obróbka zgrubna - Nowy styl okna dialogowego

W tym wydaniu został wprowadzony nowy styl okna dialogowego
dla cykli tokarskich – Równoczesna obróbka zgrubna – (obrazy,
paski narzędzi i łącza pomocy).
W równoczesnej obróbce zgrubnej dane obu głowic podane są w
jednym oknie dialogowym podzielonym na zakładki.

Raporty - Konfigurowanie rozdzielczości dla widoku szkieletowego

Użytkownicy mogą teraz ustawić rozmiar widoku szkieletowego
na zagnieżdżonych zadaniach i częściach:
 W przypadku istniejących plików ustawień raportu
rozmiary obrazów w siatce są ustawione na 0,0.
Rozmiary pozostaną bez zmian do momentu edycji
pliku ustawień.
 Mimo, że rozmiar ustawiony jest na 0,0 lub jest
nieprawidłowy, raporty będą używać rozdzielczości
monitora jako rozmiaru obrazu.
 Wielkość widoku szkieletowego i cieniowanych rzutów
są przechowywane w różnych zmiennych.
 Wartości odnoszące się do typu obrazu wybranego z
listy rozwijanej są wyświetlane w oknie dialogowym.
 Nowe metody wymiarowania siatki są również
wyświetlane za pośrednictwem interfejsu API

Kolejność ścieżek narzędzi - Nowa opcja ukrywania etykiet tekstowych

Została wprowadzona nowa opcja Wyświetl etykiety, która
umożliwia ukrywanie etykiet tekstowych w razie potrzeby.
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Obróbka kamienia
Obróbka kamienia – Cięcie dyskiem – Automatyczne dodanie cięcia wodą

Moduł obróbki Kamienia obejmuje teraz:
 Wsparcie dla automatycznego wykrywania
nieruchomego obszaru wybranych części.
 Możliwość dodania operacji cięcia wodą .
Dodano dwie nowe karty do okna dialogowego Cięcie tarczą
dla parametrów cięcia wodą i ustawień wejścia / wyjścia.
Jest to istotny dodatek wspomagający kombinacje pracy
cięcia tarczą i wodą.

Obróbka kamienia – Cięcie pionowe I poziome tarczą – Tolerancja cięcia

Moduł obróbki kamienia – Cięcie tarczą - Pionowe I
poziome. Dodano nową Tolerancję, aby kontrolować
obciążenia wokół łuków zewnętrznych. Odległość kroku jest
teraz maksymalną odległością kroku. Daje to lepsze
wykończenie na mniejszym promieniu zewnętrznych rogów.

.
Obróbka kamienia – Obróbka powierzchni/bryły tarczą – Nowy wygląd okna dialogowego

Cięcie Powierzchni/Brył przy pomocy dysku zostało
przeprojektowane tak, aby nie opierało się o tworzenie
płaszczyzn pracy, przez co jest łatwiejsze do przygotowania.
 Płaszczyznę roboczą można tworzyć dynamicznie z
informacjami wyświetlanymi na ekranie.
 Zostały wprowadzone dialogi w zakładkach z
etykietami narzędzi, zdjęciami i łączami pomocy.
 Wszystkie strategie mają zasięg wizualizacji obszaru
do wycinania z dynamicznymi kierunkami cięcia i
pozycjami startowymi.
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Obróbka kamienia - Nowa operacja Edytuj – Sterowanie pozycją osłony

Dodaliśmy nowy Kreator zarządzania kątem pracy piły dla
edycji operacji dla obróbki kamienia i cięcia na powierzchni.
Warunkiem wstępnym jest utworzenie ścieżki narzędzia za
pomocą piły, które jest definiowane za pomocą osłony, a
ścieżka narzędzia wyświetlana jest w 2D lub dowolnej
płaszczyźnie równoległej do płaskiej powierzchni, z
lokalnymi punktem i w globalnej osi Z.

Nesting
Nesting - Zapis odpadu do nowej bazy danych arkusza

Offcuts wygenerowane z zagnieżdżonych arkuszy są teraz
zapisywane do nowej bazy danych arkuszy. Arkusze mogły
zostać utworzone z bazy danych lub tak jak rysowane na
aktywnym rysunku. Offcut zostanie utworzony pod
odpowiednim arkuszem dopasowanym do Materiału i Grubości,
który może być postrzegany jako Atrybuty na Arkuszu.

Cięcie Piłą
Cięcie piłą - Ulepszone ustawienia kontroli kolizji

Cięcie piłą zostało ulepszone, aby umożliwić kontrolę nad
zastosowaniem fazy rozdzielania. Można go zastosować dla
wszystkich wybranych geometrii obróbki lub, alternatywnie,
można zastosować osobny wybór dla geometrii podziel. W
nowej gałęzi drzewa operacji, w której można dodawać lub
usuwać geometrie. W wyniku ponownego wyboru, pojawiają się
geometrie unikania fałszowania.
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Symulacja robota
Nowy moduł symulacji robotów Alphacam - RoboDK

Alphacam 2017 R2 Oferuje nowy moduł robota.
Oprogramowanie do symulacji robota RoboDK zostało
zintegrowane z Alphacam. Pozwala to użytkownikowi na
wysyłanie ścieżek narzędziowych generowanych w programie
Alphacam do programowania offline w RoboDK (OLP) w celu
symulacji kinematyki robota oraz wielu zastosowań i działań,
takich jak frezowanie robotem.
Następnie RoboDK wysyła OLP do kontrolera robota.
Nowa licencja modułów:
Nazwa:
Kod produktu:
Wymagania systemowe:

Inerfejs Alphacam Robot
ACROB-I
Standard, Advanced and
Ultimate Router, Stone
and Milling.

Program poprawy zadowolenia klienta Vero
Program poprawy zadowolenia klienta Vero

Firma Alphacam zintegrowała program Microsoft Analytics w
celu zebrania statystyk dotyczących wykorzystania
oprogramowania.
Program poprawy zadowolenia klienta Vero jest całkowicie
dobrowolny. Program ma na celu pomóc firmie Vero poprawić
jego aplikacje. Program bez przerwy gromadzi informacje
dotyczące sprzętu komputerowego i sposobu korzystania z
naszego oprogramowania. Używamy tych statystyk, aby
pomóc nam skoncentrować nasze wysiłki na ulepszaniu
naszego oprogramowania w obszarach, które najczęściej
wykorzystujesz.
Nie pobieramy Twoich danych, plików lub informacji.
Zbieranie informacji nie ma wpływu na działanie
oprogramowania.
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Obsługiwane wersje plików CAD
Obsługiwane wersje plików CAD

Wersje plików CAD, które można importować do Alphacam.
E = Essential

S = Standard

A = Advanced

U = Ultimate

Translator and Version

Router

Stone

Lathe

Mill

Wire

Profiling

DXF/DWG (AutoCAD 2015)

ESAU

ESAU

ESAU

ESAU

SA

AU

IGES (not version specific)

ESAU

ESAU

ESAU

ESAU

SA

AU

Rhino 5.0

SAU

SAU

SAU

SAU

SA

AU

STL (not version specific)

SAU

SAU

SAU

SAU

SA

AU

SketchUp 2016

SAU

SAU

SAU

SAU

SA

AU

Adobe PDF

ESAU

ESAU

U

ESAU

SA

AU

Adobe Illustrator

ESAU

ESAU

U

ESAU

SA

AU

PostScript

ESAU

ESAU

U

ESAU

SA

AU

STEP AP203/AP214/AP242 (preferred Schemas)

AU

AU

AU

AU

A

U

Part Modeler (current)

AU

AU

AU

AU

A

U

VISI Version 20

AU

AU

AU

AU

A

U

AU

AU

AU

AU

A

U

ACIS R1 – 2017 1.0

AU

AU

AU

AU

A

U

Parasolid 9.0 – 29.0.137

AU

AU

AU

AU

A

U

SOLIDWORKS 2017 (SLDPRT files only)

AU

AU

AU

AU

A

U

Solid Edge ST9 (PAR & PSM files)

AU

AU

AU

AU

A

U

Spaceclaim 2016

AU

AU

AU

AU

A

U

Autodesk Inventor 2017 (current, IPT & IAM files)

Extra Cost
Catia V4 4.1.9 – 4.2.4

AU

AU

AU

AU

A

U

CATIA V5 V5R8 – V5R25 and V5-6R2012 – V56R2016

AU

AU

AU

AU

A

U

CATIA V6 Up to V6 R2016
Note: CATIA V6 users should export their database
objects as CATIA V5 CATParts or CATProducts.

AU

AU

AU

AU

A

U

Creo Parametrics 3.0 (formerly Pro/E Wildfire)

AU

AU

AU

AU

A

U

NX11 (formerly Unigraphics NX)

AU

AU

AU

AU

A

U

In order to import Autodesk Inventor files, Autodesk Inventor® or Inventor® View™ must also be installed.
Inventor® View™ can be downloaded from the Autodesk website.
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Raport naprawionych błędów
Raport naprawionych błędów

Poniżej znajduje się lista poprawek błędów i ulepszeń wdrożonych w Alphacam 2017 R2:
ID

Description

Closing Notes

1149
1634

Work Planes - Update of Operations moves Toolpath to new Work Planes.
3D Engraving - Toolpaths remain incomplete / open when they should be
closed.
Styles - Corrupt empty Style after editing.
Automation Manager - The addition of
LicomUKljo_AutomationManagerFile flag on nested sheet drawings.
Nesting - Part fails to nest using toolpaths.
Reports - Translation - In Settings 'secondary Image' is not translatable.
External Simulator - Incorrect simulation of part cut.
Output NC - Bridged Nesting - Circles created at bridge.

Fixed.
Fixed.

1857
2179
2202
2536
2860
3105

3132
3406
3884
4098
4103
4109
4110
4133
4138
4425
4549
4676
4739
4954
4960
4984
5045
5047
5056

Automation Manager - Select Post - File Filter - Typo in the file type ".dll".
Automation Manager - Use Nesting Name Identifiers.
Project Manager - Properties - Some toolpath elements have the wrong
coordinates.
Machining - Tool Data Tab - The ability to copy the diameter value from
within the dialog box.
Machining - Pocketing - Operation Number Ignored.
Automation Manager - API - Machining order is not changed. Related to
MachiningOrderList and FkMachiningOrderID.
Automation Manager - API - NestMaterialDatabaseSheet object in the
JobFile is not being set.
Special Functions - Automatic Support Tags - Wrong NC code output with
Support Tags.
Automation Manager - Support STEP files at input.
Reports - Extra gap on Report Images when part has sawing toolpaths.
Styles - Auto Styles - Applying Auto Style to a layer with Surfaces on it
does not work.
Cut Spline Polyline - 3 Axis toolpaths are incorrect.
Automation Manager - Add SpaceClaim as a supported file type.
Nesting - True Shape Nesting - Trying to nest this part using true shape
nesting causes Alphacam to crash.
Lathe - Automatic Feature Extraction - Drillable holes missed if current
Work Plane option is used.
Feature Extraction - Panel Alignment - Incorrect result when aligning
longest edge with X or Y.
Reports - Remove unnecessary margin on shaded images.
APM - Cut Lists - Incorrect conversion to Inches.
Nesting - Nesting parts after an existing nest is changing support tag
properties.
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Fixed.
Implemented.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed – Parts must be renested for new bridges to be
applied.
Fixed.
Implemented.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed - Operation needs
Updating.
Implemented.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Implemented.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
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ID

Description

Closing Notes

5080
5081
5085
5086

Fillet - Bubble Fillet - Fillets the wrong side.
Sawing - NC Output - Wrong tool comp caused by Rapids Manager.
External Simulator - Crashes when using User Defined Drill.
Thread Milling - Outputs Coolant off when multiple toolpaths created.

5147
5171

Thread Milling - Zoom All does not display the entire toolpath.
Output CAD - Rhino - Using the output CAD option for Rhino Files does
not work.
Alphacam to support the loading of SOLIDWORKS 2017 files.

Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed. Toolpaths need
updating.
Fixed.
Warning added if no valid
entities are output.
SOLIDWORKS 2017 Part files
are supported.
SOLIDWORKS 2017 Assembly
files cannot be loaded.
Fixed.
Fixed.

5178

5183
5197
5198
5201
5215
5217
5236
5238
5250
5258
5263
5272
5273
5274
5303
5316
5317
5318
5352

Command Search disappears when ribbon is reset.
External Simulator - Extra moves are shown in the external Simulator
which are not present in the Output code.
GUI - Update properties, geometries, tool paths and other aspects when
changes are made.
Simulation - Send To Simulator - Incorrect toolholder shape,
Solid Simulation - Aggregate head is rotating 90 degrees when compared
to standard simulation.
Automation Manager - Support Catia V1-5, Creo/NX, IGES Solid,
Illustrator, PDF, Post Script file types.
Face Milling - Face milling direction overrides Ghost tool direction when
updating tool paths.
Machining - Edit Lead in/out does not update toolpath when lead
previously has negative overlap.
4K Monitor Support - Launcher - Module text is not fully displayed if DPI is
greater than 250%.
Cannot use the new search function if using keyboard shortcuts.
Lead In/Out - Use Ramp Angle - Some Lead Ins/Outs are incorrect with
this option or are not posted out.
Setting Recent file list to Zero Causing Crashing.
Nesting - Assisted Nest - Assisted Nesting is putting parts outside of the
sheets.
Automation Manager - Styles - Use style relative path in Layer Mapping
Setups and Machining Order.
Easy Parametric Sketcher - Variables - Variables are not highlighted when
cycled with the arrow keys.
Update tool paths - If a 2016 R2 rough finish Profiled side toolpath with
open Elements is updated in 2017 R1, it is being changed.
CAD to CAM - Style layer Processing - Labels overlapping edit boxes.
Constraints - Define/Edit Rules - Using a decimal point in the value box
gives an error (Czech).
Z Contour Roughing - Waveform - Back Pass retract - Changing the
material definition changes the back pass retract behavior.
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Fixed.
Fixed.
Implemented.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Implemented.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
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ID

Description

Closing Notes

5364

Constraints - If Constrained Geometry is moved to a work plane and then
user tries to alter it, Alphacam crashes.

5389
5391

Multidrill - Hole depths are modified after a re-drill operation.
Rough or Finish - Spiral Stock Removal - Unable to create the toolpath
with certain geometries.
Reports - Full page size image is only produced if Alphacam is minimized.
Constraints - Import Variables - Using a 2017R1 file with constraints
causes an error when using import variables.
Machine Polyline crashes if tool is too big.
Reports - Not all parts of the reports editor are translated.
Installation - InstallILM.bat does not work.
Add-Ins - Extend By Distance - Edit to the macro to disable project bar
updating whilst changing geometry.
3D Machining (New Dialogs) - Pick Material - Even when a material is
picked, the user is prompted to select again when editing the operation,
3D Machining (New Dialogs) - Z Contour Roughing - Warning message
when wrong tool is selected is misleading.
Copy Part - By Tool - When Copy Part By Tool is used, not all operations
are copied into the second part.
Copy Part - By Tool - Z Contour Roughing is changed when the part is
copied.
Part- Move Part - When move part is used on Part 2 both materials are
moved which affects toolpaths in Part1.
Constraints - Corrupt Parametric Rules.
Installation - Increase spacing below Licensor: Planit Software LTD.
Rough or Finish - Helical Interpolation - Safe Rapid level and Rapid down
to is missing from the tool path in Alphacam if directly after an Advanced
5 axis tool path.
Crash when DLL calls MillData::AssociateToolPaths(ToolPaths).
3D Machining - Horizontal Z Contours - Toolpath goes too far in Z.
Automation Manager - Retain Solid has stopped working.
Sawing - Extend Past fouls other parts in some circumstances.
Hide Parts / Show Parts - Slow when Layers Manager is showing.
Styles - Edit Style - For the name of the style to be remembered when
editing and saving.
Rotate - Text - If the user rotates text that is justified centrally or from the
right then the text moves.
Break at Distance - Decimal Separator - When the user does not use a
decimal point as a separator, the value is changed.
Reports - As Fraction - Incorrect Values being displayed when using the As
Fraction functions.
Solid Simulation - Incorrect simulation of Spiral Stock Removal with part
rotation – C Axis.

No longer crashes but moving
constrained Geometries into
another work plane will
remove the constraints.
Fixed.
Fixed.

5498
5500
5502
5512
5514
5521
5533
5534
5561
5563
5564
5565
5569
5570

5586
5587
5607
5634
5794
5803
5804
5805
5812
5819
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Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed – Part and its copy need
to be re-created.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.

Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
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ID

Description

Closing Notes

5821

3D Project - To keep toolpath attributes after projection.

5827

Constraints - Parametric Rules - 'Press escape or Right Click to exit
preview' is not translatable.
Profile - Cut Between Contours - Addition of warning 'Geometries with Z
Levels will be ignored', to bring in line with other modules.
CAD - Cannot select geometry in 2D Transform command.
Layers - Saving an attribute to a layer is causing all layers to be removed
when a drawing is saved.
Input CAD - PDF - Not all parts of the PDF are brought into Alphacam.

Fixed for 3D project but does
not support 3D project as an
Operation Edit.
Fixed.

5839
5842
5856
5857
5858
5859
6048
6073
6084
6086
6088
6092
6102
6133
6177
6273
6279
6293
6294
6315
6386

6388
6448
6453
6523
6641

Cannot translate OK, Cancel and Help buttons on new toolpath dialog.
Automation Manager - Decimal Separator in new Sheet Data Base.
Drill/Tap Holes - Boring - Retract options are greyed when edited and
Local/Linear is selected.
Machine - User Cycles - User cycles has stopped working in 2017R1
Nesting - Special Functions - Onion Skin Small Parts - Dialog not appearing
after running Automation Manager.
Automation Manager - Incorrect part rotation / grain direction.
Stone - Cut Surfaces / Solids with Disk - Increasing 'Stock to be left' gives
bad result.
Rough or Finish - Auto Z - Operation cannot be updated with some Z stock
values.
Advanced 5 Axis - If a User Defined tool is selected, warning prompt is no
longer shown and Alphacam crashes.
Lathe - Incorrect Solid Simulation on Developed Diameter.
Workplanes - The Workplane Properties dialog box has a strange
behaviour with Workplane Name.
Nesting - True Shape - Nesting in apertures fails when there are Support
Tags.
Nesting - Cut Small Parts First not working since ACAM-5056.
Reports - Nested Part Positions Are Incorrect.
Nesting - Name Identifiers do not work with Rectangular Nesting.
Nesting Sheet Database - Slow to open with large number of materials.
Nesting - Nesting Options - Drill then Cut Inner Paths First - When used
with other nesting options, this is causing Alphacam to become
unresponsive.
Toolpath Error after toolpath modified via macro.
Parametric Sketcher - Alphacam crash when clicking in interface with
drawing command active.
Rough or Finish - Helical - Incorrect lead out.
Nesting - Minimise Tool Changes - Not minimising all operations.
Sawing - The addition of (Auto Z) at the top of the dialog to correspond
with other toolpaths.
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Warning Added.
Fixed.
Fixed.
Fixed by importing as an
image.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
‘Cannot Update Toolpaths’
warning Message added.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.

Fixed. Requires a change to
the Macro.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
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ID

Description

Closing Notes

6646
6675

Multidrill - No gang/grouped drilling unless Sheets are deleted.
Rough or Finish - Auto Z - Part with aperture inside part with aperture
gives incorrect number of passes.
NC Output - $552=1 creates wrong NC.
Constraints - Unable to import a parametric drawing inside a work plane.
Lathe - Incorrect Solid Simulation of Helical Rough or Finish path.
Lathe - Bad Solid Simulation result with C-axis Method (if end-face).
Reports - Improve processing time when 'Create Operation Data' is
turned on.
Macro Recorder - Show CDM options on 64-bit.
Work Planes - All empty work planes are deleted when one is Reversed.
API - Surface.IntersectLine returns different value.
Styles - Corrupt Styles after editing / changing tool.
External Simulator gouges when tool angle unwinds.
Cannot change tool on 3-axis polyline.
Constraints - Insert Constrained drawing - Inserting a Constrained
Drawing on an existing Work Plane fails in 2017 R1.
Feature - Progress Dialog text too small on 4K monitor.
Automation Manager - Improve Nest Materials Database Speed.
Automation Manager - We need more Custom Fields in Automation
Manager.
APM - Incorrect result caused when using fittings with Parametric Rules.

Fixed.
Fixed.

6681
6750
6752
6753
6840
6906
6911
6913
6927
6938
6949
6966
7003
7057
7194
7229
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Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Much Faster.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Fixed.
Much Faster.
Increased to 10.
Fixed.
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Najważniejsze informacje z poprzedniego wydania
Alphacam 2017 R1

Interfejs użytkownika
 Okna dialogowe Konfigurowanie ustawień - Nowa nawigacja
 Płaszczyzny robocze - funkcja szybkiej edycji
 Menedżer projektu - zmiana nazwy operacji przesuwania klamry / urządzenia
 Notatki do rysunku - Nowa opcja - otwierane z rysunkiem, jeśli notatka istnieje
 Oszacowanie powierzchni - arkusz zagnieżdżony - uwzględnienie wyodrębnionych otworów
Obróbka
 Cylindrycznie równolegle – Określ szerokość skrawania jako oddalenie.
 Okno dialogowe obróbek– Obróbki 3D
 Cylindrycznie równolegle – Dynamiczny podgląd
 Odświeżone okno obróbki splajn lub polilionię
 Cięcie piłą – Ulepszone unikanie podcięć
 Wiercenie/Nawiercanie Auto Z - Wiercenie otworów z funkcją zaawansowane opcje głębokości
 Konfiguracja - Ogólne - Obróbka - Szerokość cięcia jako % średnicy - Nowa opcja "Obróbka resztek kieszeni"
 Cięcie piłą – Nowa komenda dla ręcznego Wydłużania/Odwracania cięć piłą
 Importuj CAD – Złożenia - Rozdziel do osobnych plików części
 Importuj CAD – Opcja skalowania importu Postscriptów, PDF i AI
 Warstwy – pobierz i ustaw domyśle wartości
 SOLIDWORKS –Obsługa plików Złożeń nie wymagająca CADLinks
 Solid Edge – Obsługa importu Złożeń poprzez CADlinks
Toczenie
 Nacinanie gwintu – możliwość określenia odległości bezpiecznej ruchu szybkiego
 Toczenie – Ustaw Materiał dla Frezowania – Skojarz z automatyczną aktualizacją
Kamień
 Cięcie kształtowe – obsługa cięcia Break-out
 Wiercenie otworów / Wiercenie otworów Auto Z – Nowe opcje w oknie dialogowym
 Obróbka frezem tarczowym – Odświeżenie okna dialogowego, Usprawnienia cykli, dynamiczny podgląd
Router
 Obróbka konturów - Rough or Finish - Break-out Cut Support
Symulator
 Szybszy transfer ścieżek 5osiowych
 Symulacja – Konfiguracja Maszyny – Wsparcie dla Głowicy z kątami AB (obroty w X i Y jednocześnie)
Manager automatyzacji
 Manager Automatyzacji – zmiana nazwy
 Menadżer Automatyzacji – Ekstrakcja Cech – Ze ścian
 Menadżer Automatyzacji – dodano opcję “Z zadania” do Szeregowania Narzędzi dla zadań bez nakładania
 Menadżer Automatyzacji – Możliwość kopiowania i wklejania styli w obrębie drzewa Ustawień Odwzorowania
Warstw
 Baza Danych Arkuszy I Menadżer Automatyzacji – Wsteczna kompatybilność bazy
Geometria
 Szkicownik Parametryczny – Stwórz panel jako Obszar Pracy
Symulacja
 Stop Programu – opcja brana pod uwagę podczas symulacji
 Symulacja – Kontrola prędkości ruchów uchwytów
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Dodatek A - Ulepszenia API w Alphacam 2017 R2
Funkcja - Auto wyrównanj do osi

Alternatywny algorytm automatycznego wyrównywania może być użyty, jeśli określona krawędź części stałej jest
wyrównana do określonej osi, na przykład z wymogiem dopasowania kierunku usłojenia arkusza. Ta metoda API używa
oryginalnego algorytmu wyrównywania, ale zastępuje etap, który ustawia najdłuższą krawędź na oś X lub Y. Dany wektor
krawędziowy zostanie przekształcony przez pierwszy stopień algorytmu wyrównania, a następnie używany do określenia
obrotu 2D części tak, że transformowany wektor jest wyrównany do danej osi w 2D (komponenty Z są ignorowane).
SolidBody.AutoAlignEdgeVectorToAxis(vVector As gVector, vAxis As gVector) As Variant
Only the X and Y components of the vAxis vector will be used. The return value is the transformation matrix (an array of
12 doubles) created by the entire alignment algorithm.

Example
Public Sub Test()
' Auto Align the first SolidBody so that an edge (defined
' by the first Polyline) ends up parallel to the X-Axis
Dim
Dim
Dim
Dim
Dim
Dim
Dim
Dim

drw As Drawing
SF As SolidFeatures
SB As SolidBody
vAxis As New gVector
vVector As New gVector
p As Path
e As Element
Tmat As Variant

Set drw = App.ActiveDrawing
Set SF = drw.SolidInterface
Set SB = SF.Bodies.Item(1)
Set p = drw.Geometries.Item(1)
Set e = p.Elements.Item(1)
vVector.Set e.EndXG - e.StartXG, e.EndYG - e.StartYG, e.EndZG e.StartZG
vAxis.Set 1, 0, 0
' Get the transformation matrix back from the alignment routine
Tmat = SB.AutoAlignEdgeVectorToAxis(vVector, vAxis)
' Create a new polyline by transforming the original polyline
' It should end up in the same place on the model
TransformPath p, Tmat
drw.RedrawShadedViews
End Sub
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' Transform all the points on the polyline using given matrix
Sub TransformPath(Geo As Path, Tmat As Variant)
Dim e As Element
Dim s As New gPoint 'Source Point
Dim d As New gPoint 'Destination Point
Dim p As PolyLine 'This example only handles 3D Poly-Lines
Dim DoneOne As Boolean
DoneOne = False
For Each e In Geo.Elements
If Not DoneOne Then
s.Set e.StartXG, e.StartYG, e.StartZG
Set d = Transform(s, Tmat)
Set p = ActiveDrawing.Create3DPolyline(d.x, d.y, d.z)
DoneOne = True
End If
s.Set e.EndXG, e.EndYG, e.EndZG
Set d = Transform(s, Tmat)
p.AddLine d.x, d.y, d.z
Next
p.Finish
End Sub
'This Function Transforms a Point using
Function Transform(p As gPoint, Tmat As
Dim d As New gPoint
d.Set Tmat(0) * p.x + Tmat(1) * p.y
Tmat(4) * p.x + Tmat(5) * p.y
Tmat(8) * p.x + Tmat(9) * p.y
Set Transform = d
End Function
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the Transformation Matrix:
Variant) As gPoint
+ Tmat(2) * p.z + Tmat(3), _
+ Tmat(6) * p.z + Tmat(7), _
+ Tmat(10) * p.z + Tmat(11)
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Wysoka rozdzielczość / Właściwości DPI Frame

Alphacam 2017 R2 przedstawia obsługę monitorów o wysokiej rozdzielczości i uwzględnia opcje skalowania systemu
Windows DPI użytkownika. Domyślnie Alphacam zadecyduje, jakiego rozmiaru ikony używać w oknach dialogowych i czy
ikony w pasku wstążki powinny być automatycznie skalowane. Użytkownik może jednak nadpisać te ustawienia.
For a consistent user experience, add-in developers may wish to query Alphacam to find the current settings for Ribbon
Bar Icon scaling and for the size of icons to use in dialog boxes (e.g. for toolbars and tree controls).
Frame. RibbonBarIconScaling As Boolean (Read only)
Returns true if icons on the Ribbon Bar are being automatically scaled based on the Windows DPI settings; false
otherwise.
Frame. DialogIconsSize As AcamDialogIconsSize (Read only)
Currently there are 2 enumerated values (but more could be added in the future):
 acamDialogIconsSmall indicates that 16x16 icons are being used in toolbars and tree controls.
 acamDialogIconsLarge indicates that 32x32 icons are being used.

Example
Function GetAlphacamRibbonBarScaling() As Boolean
GetAlphacamRibbonBarScaling = App.Frame.RibbonBarIconScaling
End Function

Function GetAlphacamDialogIconsSize() As AcamDialogIconsSize
GetAlphacamDialogIconsSize = App.Frame.DialogIconsSize
End Function

Sub InitUserInterface()
If GetAlphacamDialogIconsSize() = acamDialogIconsSmall Then
MsgBox "Use 16 x 16 icons"
Else
MsgBox "Use 32 x 32 icons"
End If
If GetAlphacamRibbonBarScaling Then
MsgBox "Scale Ribbon Bar icons"
Else
MsgBox "Don't scale Ribbon Bar icons"
End If
End Sub
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Tokarka – Kontrolowanie FeedType I SpeedType

Użyj następujących metod, aby uzyskać lub ustawić FeedType i SpeedType w ścieżkach narzędziowych lub w obiektach
TurnData. Metody te są dostępne tylko w module tokarki.
Path.FeedType As AcamLatheFeed
Toolpath FeedType
Path.SpeedType As AcamLatheSpeed
Toolpath SpeedType
TurnData.FeedType As AcamLatheFeed
TurnData FeedType
TurnData.SpeedType As AcamLatheSpeed
TurnData SpeedType

Example
Sub UpdateToolpathFeedAndSpeedType()
Dim Toolpath As Path
Set Toolpath = App.ActiveDrawing.UserSelectOneToolPath("Select a
toolpath")
If Toolpath.FeedType = acamFeedPER_MIN Then
Toolpath.FeedType = acamFeedPER_REV
End If
If Toolpath.SpeedType = acamSpeedSURFACE Then
Toolpath.SpeedType = acamSpeedSPINDLE
End If
End Sub
Sub UpdateTurnDataFeedAndSpeedType()
' Get first SubOperation in the first Operation
Dim SubOp As SubOperation
Set SubOp = App.ActiveDrawing.Operations(1).SubOperations(1)
' Get Turn Data
Dim TD As TurnData
Set TD = SubOp.GetQuickEditTurnData
' Modify Feed Type and Speed Type
TD.FeedType = acamFeedPER_REV
TD.SpeedType = acamSpeedSPINDLE
' Update Operation
SubOp.SetQuickEditTurnData TD
End Sub

Nesting – Wyodrębnianie i dodawanie odpadów do nowej bazy danych arkusza

Użyj następującej metody do tworzenia i dodawania wycinków arkuszy do arkusza danych. Należy używać nowej metody
zamiast SheetDBase.CreateOffcuts (). Nowa metoda doda nowe skróty do nowej bazy danych; SheetDBase.CreateOffcuts
() doda je do starej bazy danych.
Macros przy użyciu starej metody będą musiały być aktualizowane, aby zapisać offcuts do nowej bazy danych.
SheetDatabase.CreateOffcuts()
Skanuj rysunek, aby uzyskać możliwe offcuts i zaoferować użytkownikowi dodanie do bazy danych.

Example
Sub ExtractOffcuts()
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Dim N As Nesting
Set N = Nesting
Dim sdb As SheetDatabase
Set sdb = N.SheetDatabase
'Extract offcuts from active drawing
sdb.CreateOffcuts
End Sub
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Ścieżka - nowa metoda oceny, czy ścieżka narzędzia jest zamknięta

Use the following method to identify whether a toolpath is closed after removing any leads and rapids.
Path.ClosedEx As Boolean
Like Closed, but if the path is an open toolpath, return true if it would be closed after removing any leads and rapids.

Example
Sub IsToolpathClosedEx()
Dim p As Path
Set p = App.ActiveDrawing.UserSelectOneToolPath("Select a toolpath")
If p.Closed Then
MsgBox ("Toolpath is closed!")
ElseIf p.ClosedEx Then
MsgBox ("Toolpath is closed after removing lead-in/out or rapids!")
Else
MsgBox ("Toolpath is not closed.")
End If
End Sub
Ścieżka – dodaj bitmapę

Wcześniej, aby dodać mapę bitową do ścieżki, konieczne było ustawienie atrybutu na tej ścieżce z pełną ścieżką do
obrazu.

Nie było machanizmu tłumaczenia Alphacam
There was no mechanism to tell Alphacam whether this was a temporary file and the file would be kept open preventing
it from being removed by the caller. Odwołanie do pliku zostanie zapisane w rysunku Alphacam. Nowy interfejs API,
SetBitmap, umożliwia rozmówcy określenie, czy obraz powinien być traktowany jako plik tymczasowy. Jeśli plik nie jest
tymczasowy, zachowanie jest identyczne z ustawieniem atrybutu obrazu bezpośrednio na ścieżce; Alphacam zatrzyma
otwarty plik i zapisze odniesienie do pliku. Wszelkie mapy bitowe dodane do Ścieżek używających tej metody zostaną
automatycznie osadzone w pliku rysunku Alphacam, ponieważ zakłada się, że plik nie istnieje gdzie indziej.
Path.SetBitmap(Filename As String, IsTemporary As Boolean)
Nazwa pliku to pełna ścieżka do pliku obrazu. Jeśli IsTemporary jest ustawiona na True, Alphacam nie zapisze odwołania
do pliku ani nie otwiera go. Jeśli użytkownik zapisze rysunek Alphacam, obraz zostanie sformułowany w rysunku.

Example
Function TestSetBitmap()
‘Add temporary image file to the first geometry
App.ActiveDrawing.Geometries.Item(1).SetBitmap "C:\Bitmaps\alphacam.png",
True
App.ActiveDrawing.Refresh
End Function
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